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Útdráttur 
 

Samkvæmt könnun sem MMR lagði fyrir um traust almennings til hinna ýmsu stofnana á 

Íslandi kom í ljós að traust til fjölmiðla fer minnkandi og fór niður um 8 prósent frá árinu 

2014 til 2015.  Markmið þessarar rannsóknar er að kanna traust almennings til fjölmiðla en til 

að afmarka rannsóknina var ákveðið að einblína aðeins á nemendur við Háskólann á Akureyri. 

Reynt var að finna svör dvínandi trausts og skoðaðir voru hinir ýmsu möguleikar sem spanna 

allt frá trúverðugleika til eignarhalds fjölmiðlanna.  

Skoðaðir voru helstu miðlar landsins, mbl.is/Morgunblaðið, visir.is/Fréttablaðið og 

ruv.is/RÚV ásamt Stundinni og Kjarnanum, en það eru þeir miðlar sem eru tiltölulega nýir á 

fjölmiðlamarkanum og státa sig af því að vera lausir undan markaðsöflum og eignarhaldi. 

Önnur tilgáta höfundar var sú að nemendurnir bæru meira traust til þeirra miðla frekar en 

hinna þriggja rótgrónu miðlanna, þó svo að Ríkisútvarpið hafi ávallt borið höfuð og herðar 

yfir fjölmiðla landsins hvað traust varðar. Nánar er hægt að lesa um tilgátur og 

rannsóknarspurningar rannsóknarinnar í sjöunda kafla.  

Spurningalisti sem hannaður var af erlendri fyrirmynd var sendur á nemendur Háskólans 

á Akureyri þann 6. apríl 2016. Alls bárust 216 nothæf svör.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að nemendur við Háskólann á Akureyri 

bera mest traust til ruv.is/RÚV, þar á eftir kemur mbl.is/Morgunblaðið og í þriðja sæti er 

visir.is/Fréttablaðið. Sömuleiðis virðist eignarhald fjölmiðla, tengsl þeirra við hagsmunaröfl 

og stjórnmálaflokka ekki hafa afgerandi áhrif þegar kemur að tiltrú nemendanna.  

Niðurstöðurnar gáfu líka til kynna að trúverðugleiki fjölmiðla helst í hendur við orðspor 

þeirra.



	   v	  

Abstract 
 
According to survey, which was submitted by the MMR to measure public trust in various 

institutions in Iceland, the trust in media is declining and has dropped by 8 percent from 2014 

to 2015.  The aim of this study is to research public trust in media, but to define the research it 

was decided to focus only on students at the University of Akureyri.  

Trying to find the answers behind possible causes of decreasing trust the author looked at 

different reasons ranging from credibility, reputation and to the ownership of the media. 

Examined where the three main media in Iceland, mbl.is/Morgunblaðið, 

visir.is/Fréttablaðið and ruv.is/RÚV along with stundin.is/Stundin and kjarninn.is, the last two 

are relatively new on the market and boast themselves of being exempted of market forces 

and ownership.   

One of the hypothesis in this study was that the students would put more trust in 

stundin.is/Stundin and Kjarninn.is rather than the three well-established media, although 

Ríkisútvarpið has always stood out from all the media in Iceland regarding trust surveys.  

More can be read about hypothesis and reasearch questions in the seventh section. 

The questionnaire was designed by foreign model and was sent to 1680 students at the 

University of Akureyri on April 6th,  2016. A total of 261 useful answears were retrieved. 

The main conclusion were that students at University of Akureyri bear the greatest trust 

to ruv.is/RÚV, followed by mbl.is/Morgunblaðið and then visir.is/Fréttablaðið.   

Also it seems that ownership of the media, relationship with stakeholders and political 

parties didn´t have a decisive influence when it comes to trust.  

The results of this reasearch also suggests that the credibility of the media goes hand in 

hand with their reputation.  
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1.	  Inngangur	  
	  
Traust almennings til fjölmiðla hefur verið að minnka á undanförnum árum samkvæmt 

könnunum Markaðs og miðlannarannsókna efh (MMR). Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að 

skoða mögulegar ástæður að baki dvínandi trausts almennings til fjölmiðla. Til að afmarka 

rannsóknina var ákveðið að senda könnunina aðeins út til nemenda við Háskólann á Akureyri.  

Fjölmiðlarnir sem teknir verða fyrir eru mbl.is og Morgunblaðið, vísir.is og Fréttablaðið, 

ruv.is og RÚV ásamt Stundinni og stundin.is og kjarninn.is, en tveir síðarnefndu miðlarnir 

hafa titlað sig sem óháða eignarhaldi og markaðsöflum („Um Stundina“, 2016; „Vertu með“, 

2016). 

Flokksblöðin eru formlega horfin og í dag eru ekki lengur gefin út dagblöð sem eru 

augljóslega málgögn stjórnmálaflokka. Í staðinn höfum við markaðsmiðlun, þar sem að 

ritstjórnarefni er orðið að hálfgerðri söluvöru. Með tilkomu Fréttablaðsins á íslenskum 

fjölmiðlamarkaði breyttust styrkleikahlutföll á markaðnum og með tæknibyltingunni verður 

svo ákveðin sprenging í gagnvirkni og samruna fjarskiptatækni, tölva og fjölmiðla (Birgir 

Guðmundsson, 2007a, 2007b; Menntamálaráðuneytið, 2005).  

Það er ekki góð þróun fyrir fjölmiðla landsins að mælingar á trausti til þeirra fari 

minnkandi. Fjölmiðlar skipa stóran sess í umræðu samfélagsins og eru til þess gerðir að veita 

almenningi upplýsingar sem hann þarf á að halda til að taka lýðræðislegar ákvarðanir. 

Í dag er rekstur fjölmiðla í uppnámi. Dagblöðin eru að missa frá sér lesendur og þau 

dagblöð sem lifa af starfa með miklu færri starfsmenn en áður. Þegar kemur að 

ljósvakamiðlum er svokölluð línuleg dagskrá á miklu undanhaldi, dagskrá sem er að dragast 

saman því fjölmiðlanotkun fólks er orðin allt öðruvísi en hún var hér áður fyrr, því fólk er 
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farið að sækja sér efni til áhorfs og lesturs í auknum mæli á netinu (Jónas Kristjánsson, 2007; 

Alþingi, 2014).  

Hvaðan fáum við áreiðanlegar upplýsingar? Íslendingar þurfa að hafa sterka fjölmiðla 

sem geta skoðað málin af alvöru og hafa efni á því að stunda rannsóknarblaðamennsku og 

brotna ekki undan þrýstingi. Við verðum að geta treyst þeim fjölmiðlum sem veita okkur 

upplýsingar um málefni líðandi stundar í samfélaginu. Það þarf að myndast grundvöllur á 

Íslandi fyrir frjálsan og óháðan fjölmiðil. 

Í þessari ritgerð er reynt að leita skýringa mögulegra ástæðna að baki dvínandi trausti 

almennings til fjölmiðla. Annar kafli þessarar ritgerðar fjallar um hlutverk fjölmiðla og í 

þriðja kafla verður farið yfir sögu íslenskrar fjölmiðlunar.  

Fjórði kafli ritgerðarinnar ber heitið Hlutleysi, orðspor og trúverðugleiki. Þar er þessum 

hugtökum gerð skil og þau færð yfir á svið fjölmiðlunar sem mælanleg atriði til að skilgreina 

og skilja traust.  

Í fimmta kafla eru skoðaðar mögulegar ástæður fyrir dvínandi trausti og í sjötta kafla 

ritgerðarinnar verður saga miðlanna rekin út frá þeim umræðum og atburðum sem gætu haft 

áhrif á trúverðugleika þeirra. Sjöundi kafli er um aðferðafræði rannsóknarinnar og þar er 

greint frá rannsóknaraðferðum og gagnaöflun. Áttundi kafli inniheldur niðurstöður sem 

rannsóknin leiddi í ljós.  
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2.	  Hutverk	  fjölmiðla	  
	  

„Fjölmiðill er stofnun eða fyrirtæki, lögaðili, sem safnar, metur og setur 
reglulega fram upplýsingar í því skyni að dreifa þeim reglulega til 
umtalsverðs fjölda fólks á tilteknu svæði. Fjölmiðill getur notað ólíkar 
leiðir til að dreifa þeim upplýsingum sem hann aflar. Hann getur gert það 
á pappír sem dagblað eða tímarit, á ljósvakanum, í útvarpi eða sjónvarpi 
eða á Netinu“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2004:5). 

Strax á 19. öld var orðið ljóst hversu mikilvægt samfélagslegt hlutverk fjölmiðlar hafa. 

Fjölmiðlar eru undirstaða lýðræðis, og ef almenningur á að vera þátttakandi og eiga kost á 

virkri þátttöku í lýðræðislegri umræðu, þá þarf hann að vera vel upplýstur. Því þurfa 

fjölmiðlar að veita áreiðanlegar upplýsingar fyrir lýðinn í landinu og sömuleiðis þurfa þeir að 

veita stjórnvöldum aðhald (Þorbjörn Broddason, 2005:31-32). 

Lýðræðisleg upplýsingaskylda fjölmiðla liggur ekki bara hjá stjórnvöldum í samfélaginu 

heldur líka hjá hagsmunasamtökum og fyrirtækjum. Fjölmiðlar eiga að birta þær upplýsingar 

sem þeir hafa í fórum sínum, hvort sem þær eru jákvæðar eða neikvæðar fyrir ímyndir 

fyrirtækja, hagsmunahópa eða stjórnmálamanna. Fjölmiðlar eiga að vera sem óháðastir til að 

vinna í þágu almannahagsmuna (Menntamálaráðuneytið, 2004).  

Fjölmiðlar eru ekki einungis upplýsinga- og afþreyingarveita, heldur eru þeir líka kallaðir 

fjórða valdið. Þá er átt við þá skírskotun að fjölmiðlar séu fjórði armurinn af þrískiptingu 

ríkisvaldsins, þó svo þeir búi ekki yfir formlega skilgreindu þjóðfélagslegu hluverki. Heldur 

er litið á fjölmiðla sem viðbót við valdavef samfélagsins. Þeir eru varðhundar sem eiga að 

gæta hag almennings í samfélaginu (Þorbjörn Broddason, 2005:43).  

Samkvæmt skýrslu nefndar menntamálaráðherra (2004) er hlutverk íslenskra fjölmiðla 

meðal annars að fræða, skemmta, upplýsa og móta skoðanir. Á sama tíma eru þeir líka 

vettvangur fyrir tilkynningar og auglýsingar ásamt því að vera vettvangur skoðana hjá 

yfirvöldum, almenningi og hagsmunahópum. Fjölmiðlar ýta undir lýðræðislega umræðu og 

eru í senn bæði spegill og mótunaraðili fyrir samfélagið (Menntamálaráðuneytið, 2004).  



	   5	  

3.	  Íslenskir	  fjölmiðlar	  og	  þróun	  þeirra	  	  
 
Rekja má upphaf íslenskrar fjölmiðlunar til ársins 1773 þegar fyrsta íslenska tímaritið 

Islandske Maanedstidender var gefið út. Tímaritið var fréttablað, skrifað á dönsku, og átti að 

koma út mánaðarlega. Árið 1775 var prentunin flutt til Kaupmannahafnar og blaðið gefið út 

þar í eitt ár. Eftir að útgáfu Islandske Maanedstidender lagðist af kom ekkert blað út á Íslandi 

næstu tvo áratugi, fyrir utan hin ýmsu mánaðarblöð sem komu út með óreglulegu millibili 

(Guðjón Friðriksson, 2000:12-14).   

Á 19. öld kom nýr tónn í blaðaútgáfu á Íslandi með tilkomu tímarita eins og Fjölni og 

Ármanns á Alþingi. Með afnámi einveldisins og endurreisn Alþingis varð baráttan um ritfrelsi 

enn öflugari. Í kjölfar þess að ritskoðun var afnumin með lögum, kemur Þjóðólfur út árið 

1848.  Blaðið var framan af bannað þar sem ekki þótti það hliðhollt stjórnvöldum en á þessum 

tíma þurfti leyfi frá stjórnvöldum til að stofna blað eða prentsmiðju. Með komu blaðsins hófst 

samkeppni á íslenskum blaðamarkaði. Á fyrstu áratugum 20. aldar varð mikill vöxtur í blaða- 

og tímaritaútgáfu og margfaldaðist fjöldi blaða og tímarita á Íslandi. Með auknum fjölda 

blaða og tímarita fóru auglýsingatekjur að skipta máli fyrir lífgildi blaðanna.  

Vísir kemur út árið 1910 og er fyrsta dagblaðið á Íslandi. Morgunblaðið er stofnað árið 

1913 og Alþýðublaðið 1919. Tíminn kemur til sögunnar árið 1917 og Þjóðviljinn árið 1936. 

Dagblaðið er stofnað 1976 en verður að DV (Dagblaðið–Vísir) nokkrum árum seinna vegna  

klofningar í ristjórn Vísis. Fréttablaðið kemur svo fram á sjónarsviðið árið 2001 (Guðjón 

Friðriksson, 2000:18; Þorbjörn Broddason, 2005:52-55). 

Fyrsta útvarpið á Íslandi var í eigu Ottós B. Arnar og Lárusar Jóhannessonar sem áttu 

félagið Útvarp hf. Útvarpsstöðin varð þó ekki langlíf enda erfiður grundvöllur fyrir rekstur á 

Íslandi. Árið 1929 var byrjað á því að koma ríkisreknu útvarpi í gagnið. Ríkisvaldið vildi, rétt 

eins og með prentmiðlana, ráða yfir öllum útvarpssendingum. Ríkisútvarpið varð svo til árið 

1930 (Guðjón Friðriksson, 2000:152-155). Fyrstu árin einkenndust af lagabreytingum sem 
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bentu allar í þá átt að stjórnvöld vildu hafa eitthvað að segja hvað varðaði rekstur og skipulag 

Ríkisútvarpsins. Ríkisútvarpið var einokunarfyrirtæki allt til ársins 1986 eða þar til breyting 

var gerð á útvarpslögunum (Þorbjörn Broddason, 2005:72-73). Í núgildandi útvarpslögum 

sem sett voru árið 2013 er sagt að Ríkisútvarpið eigi að sinna menningarlegu hlutverki og 

sinna lýðræðislegum skyldum sínum. Ríkisútvarpið er sjálfstæð stofnun sem er í eigu íslenska 

Ríkisins (Lög um Ríkisútvarpið, 2013).  

Upphaf sjónvarps á Íslandi má rekja til bandaríska hersins í Keflavík árið 1955. Í mars 

það sama ár veittu stjórnvöld bandaríska hernum leyfi að halda úti lítilli sjónvarpsstöð fyrir 

hermenn en settu þau skilyrði að ekki mætti beina sjónvarpsgeislanum til Reykjavíkur. 

Sjónvarpsstöðin stækkaði svo árið 1960 með leyfi stjórnvalda og varð til þess að allt 

Faxaflóasvæðið náði sendingum stöðvarinnar. Þessi þróun leiddi til deilna innan samfélagsins 

þar sem sumir voru ekki á eitt sáttir með áhorf Íslendinga á útlenska stöð og skiptist fólk í 

tvær fylkingar - með eða á móti. Þessar deilur urðu til þess að flýta fyrir komu íslenska 

sjónvarpsins. Ríkisútvarpinu var falið það verkefni af ríkisstjórninni að koma upp íslenskri 

sjónvarpsstöð og var fyrsta opinbera útsendingin þann 30. september 1966 (Guðjón 

Friðriksson, 2000:225-226). 

Sjónvarpið umbreytti heimi fjölmiðlunar á Íslandi og hafði bæði áhrif á dagblöð og 

útvarpið. Til að byrja með var dagskrárefnið aðallega erlent efni og fyrstu fréttatímar íslenska 

sjónvarpsins voru frekar hátíðlegir. Fréttamenn sjónvarpsins settu sér það markmið að vera 

ekki háðir stjórnmálamönnum og hagsmunahópum líkt og fréttastofa útvarpsins og dagblöðin 

höfðu verið. Fréttaflutningur sjónvarpsins var ekki sá frumstæðasti eða fjölbreyttasti til að 

byrja með miðað við hvernig hann er í dag, en hann átti mjög mikinn þátt í því að rjúfa 

einokun flokksfjölmiðla á skoðanamyndum. Fyrsta einkarekna sjónvarpsstöðin, Stöð 2, kom 

svo fram á sjónarsviðið 20 árum seinna og árið 1999 verður Skjár 1 til (Guðjón Friðriksson,  
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2000:227-228).  Í dag eru sjónvarpsstöðvarnar orðnar mun fleiri en bara þessar þrjár og má þá 

nefna sem dæmi, N4, Hringbrautina og ÍNN.  

Íslensku dagblöðin voru mest alla tuttugustu öldina málgögn einstakra stjórnmálaflokka 

og endurspegluðu með skýrum hætti hugsjónir og stefnu eigenda sinna. Þjóðviljinn, 

Alþýðublaðið og Tíminn voru talin blöð sem flokka mátti undir vinstri vænginn. Tíminn var 

málgagn Framsóknarflokksins, Þjóðviljinn málgagn sósíalistaflokksins og Alþýðublaðið 

málgagn Alþýðisflokksins. Hægra megin voru svo Morgunblaðið, Mánudagsblaðið og Vísir. 

Vísir og Morgunblaðið voru bæði málgögn Sjálfstæðisflokksins og Mánudagsblaðið var ekki 

málgagn neins flokks en var á móti stefnu vinstri flokkanna (Guðjón Magnússon. 2000:298-

302; Þorbjörn Broddason, 2005:55). 

Flokksfjölmiðlun fer svo að hörfa upp úr aldamótunum síðustu og áherslan fer frá því að 

prédika boðskap flokkanna yfir í það að vera upplýsingaveita fyrir almenning og síðar 

söluvara (Birgir Guðmundsson, 2007:11). 
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4.	  Hlutlægni,	  trúverðugleiki	  og	  orðspor	  
 
Í þessari ritgerð verður traust til fjölmiðla skoðað í ljósi þessara þriggja hugtaka. Þessi hugtök 

er hugsanlega hægt að mæla til að skilgreina og skilja traust til fjölmiðla.  

4.1	  Hlutlægni	  
 
Samkvæmt Þorbirni Broddasyni (2005) byggist traust almennings til fjölmiðla mikið á því 

hvernig orð miðillinn hafi á sér í sambandi við hlutlægni. Hlutlægni byggist á því að leitast er 

við að mæta ákveðnum kröfum, líkt og að frásögnin sé efnislega rétt og nákvæm. Mættum sé 

kröfum um jafnvægi, opinnar heimildaröflunar, hlutlægri afstöðu til efnisins og ólitaðs 

fréttaflutnings. Fræðimenn vilja samt meina það að hlutlægni, sönn hlutlægni sé ekkert annað 

en tálsýn (Þorbjörn Broddason, 2005:31-34).  

Jörgen Westerståhls setti fram hugtakaramma sem segir að hlutlægni sé byggð á tveimur 

þáttum, áþreifanleika (e. factulness) sem er vitsmunalegs eðlis og óhlutdrægni (e. 

impartiality) sem snýst um gildi.  Áþreifanleikinn er svo frekar greindur í sannleika (e. truth) 

og mikilvægi (e. relevance) (Jörgen Westerståhl, 1983:403-424). 

Helsta krafan sem sett er á fréttaflytjendur er sú að fréttaefnið samanstandi aðeins af 

staðreyndum en staðreyndir einar og sér duga þó ekki alltaf. Frásögn getur verið ónákvæm þó 

hún sé sönn. Því þarf frásögn ekki aðeins að vera full af staðreyndum heldur þarf hún að vera 

mjög nákvæm og tæmandi, og með tæmandi er átt við það að sá sem les fréttina hafi allar þær 

upplýsingar sem hann þarf til að mynda sér skilning á efninu. Þetta nefnist sannleikskrafan, 

en hún dugir þó ekki ein og sér. Fréttavalið skiptir miklu máli og það að flokka fréttir eftir 

mikilvægi. Hvað það er sem telst mikilvægt getur verið mismunandi eftir fjölmiðlum en 

réttmætast væri að velja fréttir sem snerta almannahag (Þorbjörn Broddason, 2005:32-34). 

Óhlutdrægnina má flokka í tvo flokka. Annars vegar er það jafnvægi og hins vegar 

hlutlaus framsetning. Jafnvægið felur í sér að engum sé mismunað, allir hafi jafnt aðgengi að 

fjölmiðli og að sanngirni sé sýnd við umfjöllun mála. Ekki má gera neinum hátt undir höfði á 
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kostnað annarra. Í fréttaflutningi á ekki að vera hægt að greina afstöðu fjölmiðilsins til 

tiltekinna mála eða aðila  (Þorbjörn Broddason, 2005:32-34).  

4.2	  Trúverðugleiki	  
 
Trúverðugleiki byggist meðal annars á áreiðanleika og sérfræðiþekkingu (Burkell og Wathen, 

2002). Í daglegu lífi kemur trúverðugleikinn víða við og þá ekki einungis í tengslum við 

fyrirtæki, heldur einnig í tengslum við þau ógrynni upplýsinga sem manneskjan meðtekur yfir 

daginn og oft á það sér stað á netinu.  

Trúverðugleiki fyrirtækja getur breyst með tímanum en trúverðugleikinn sker úr um hvort 

hægt sé að treysta fyrirtæki til að standa við orð sín. Til að fyrirtæki geti öðlast trúverðugleika 

verður það fyrst að geta framleitt góða vöru og þegar fyrirtæki hefur tileinkað sér gott orðspor 

og trúverðugleika þá hefst vinnan við að halda því, en hún er stanslaus. Séu fyrirtæki að senda 

frá sér mismunandi skilaboð, eða ef þau segjast ætla standa fyrir eitthvað en gera svo allt 

öfugt við það, minnkar það trúverðugleiki þeirra. Sömuleiðis byggist trúverðugleiki fyrirtækja 

að miklu leyti á ákvörðunum og framkvæmdum þeirra í fortíðinni (Herbig og Milewicz, 

1993). Hægt er að yfirfæra þessa kenningu um trúverðugleika fyrirtækja yfir á fjölmiðla þar 

sem fjölmiðlar eru reknir eins og hvert annað fyrirtæki.   

Á netinu tökum við á móti gríðarlegu magni af upplýsingum dags daglega, en 

upplýsingar eru ekki einungis til þess fallnar að auka við þekkingu. Sumir afla sér upplýsinga 

til stuðnings, huggunar eða eru hreinlega forvitnir. Hægt er að nota upplýsingar til þess að 

taka ákvarðanir en þær geta einnig haft önnur áhrif og einnig breytt viðhorfum og hegðun 

fólks.  Við fáum nýjar upplýsingar á hverjum degi sem við síum út frá okkar áhugasviði og 

því sem skiptir okkur máli. Ein þessara sía sem við notum byggist á trúverðugleika. Þeir sem 

framleiða upplýsingarnar, fjölmiðlaveiturnar, vilja að leitað sé til þeirra þegar að því kemur 

og að talað sé um þeirra upplýsingar en ekki annarra. Ef notendur hafna upplýsingunum og 
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telja þær ekki trúverðugar þá falla þær um sig sjálfar og verða ekki að þekkingu (Burkell og 

Wathen,  2002:134-135).  

Til að mæla trúverðugleika upplýsinga á netinu eru þær skoðaðar út frá þremur þáttum. 

Fyrst er það sem einkennir heimildir, líkt og áreiðanleiki og sérfræðiþekking. Í öðru lagi er 

það gert út frá einkennum skilaboðanna en sá þáttur nær yfir innra samræmi upplýsinga, gæða 

og hvort að skilaboðin virðast vera sönn. Í þriðja lagi er sá sem meðtekur skilaboðin skoðaður 

út frá skoðunum sínum og menningarlegum bakgrunni (Burkell og Wathen,  2002:136-137).   

Rannsóknir hafa sýnt fram á að almenningur veitir ekki þeim fjölmiðli athygli sem þeir 

telja ekki trúverðugan (Johnson og Kaye, 1998).  

4.3	  	  Orðspor	  
 
Orðspor er það sem helst í hendur við trúverðugleikann. Fjölmiðlar eru einn af mikilvægustu 

og áhrifamestu aðilum þegar kemur að því að byggja upp orðspor. Orðspor fjölmiðla er 

yfirleitt rætt í tengslum við traust almennings á fjölmiðlum eða í tengslum við siðferði 

blaðamennskunar. Gleymst getur þó í umræðunni að fjölmiðlar eru í raun fyrirtæki sem selja 

orðspor með fréttum sínum. Orðspor fjölmiðla er ekki mikið rætt en það gefur að skilja að sá 

fjölmiðill sem hefur gott orðspor mun líklega ná til breiðari hóps fólks heldur en fjölmiðill 

sem er ekki hefur gott orðspor. Þegar kemur að því að almenningur þurfi að ákveða hvaða 

miðil það vill horfa á eða lesa, þá skiptir orðsporið máli og því fleiri lesendur eða áhorfendur - 

því sterkari verður grunnurinn að fjárhagslegri velgengni fyrirtækisins (Aleknonis, 2010:7-

22).  

Reynt hefur verið að færa rannsóknir um orðspor fyrirtækja yfir á fjölmiðla. Það er 

hægara sagt en gert þar sem ekki er hægt að segja að störf skrifstofufólks, sem vinnur frá 8-17 

alla daga við skrifborðið sitt sé svipað störfum fjölmiðlafólks sem aldrei eru alveg eins frá 

degi til dags, sé sambærilegt. Við könnun á orðspori fyrirtækja þarf að skoða ákveðnar víddir 

sem eiga ekki við fjölmiðla. Sem dæmi vinnuumhverfi, en vinnuumhverfi fjölmiðlafólks 
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skiptir áhorfendur og lesendur engu máli, nema ef umfjöllun frétta fer fram á 

hryðjuverkasvæði eða við náttúruhamfarir. Annað dæmi er fjárhagurinn, en hann skiptir miklu 

máli fyrir flest fyrirtæki en þannig er það ekki alltaf hjá fjölmiðlum. Þó svo margir fjölmiðlar 

séu vissulega reknir út frá viðskiptasjónarmiði þá eru það ekki allir. Sömuleiðis hefur verið 

sýnt fram á að fjölmiðlar sem sýna lítinn hagnað eru mjög hátt uppi í álitsstiganum. Það eiga 

til að vakna upp spurningar hjá almenningi þegar aðaltakmark fjölmiðlafyrirtækja er að skila 

arði (Aleknonis, 2010:7-22). 
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5.	  Áhrifaþættir	  á	  traust	  	  
 
Líkt og sagt var í kafla eitt hér á undan hefur traust almennings til fjölmiðla farið minnkandi á 

síðustu árum. Flokksblöðin eru formlega horfin og ekki eru lengur gefin út dagblöð sem eru 

málgögn flokkanna. Tími markaðsfjölmiðlunar hefur gengið í garð og innri fjölbreytni 

fjölmiðla hefur breyst. Með innri fjölbreytni er átt við þegar hver og einn fjölmiðill skilar af 

sér faglegri umfjöllun um þau mismunandi sjónarmið sem eru mikilvæg fyrir umræðuna í 

samfélaginu (Birgir Guðmundsson, 2007a, 2014b). Á sama tíma hefur stafræna byltingin sett 

sitt mark á þróunina (Menntamálaráðuneytið, 2005). Þrátt fyrir allar þessar breytingar þá 

hefur tiltrú okkar á fjölmiðlum ekki breyst að neinu gagni (MMR.is, 2015). Höfundur leitaðist 

því við að skoða hvaða mögulegar ástæður gætu verið að baki dvínandi trausts almennings.  

5.1	  	  Markaðsvæðing	  
 
Upphaf markaðsmiðlunar á Íslandi má rekja til ársins 1996 með úgáfu Degi-Tímans, tveimur 

árum seinna var tími flokksblaðanna liðinn (Guðjón Friðriksson, 2000:302). 

Í stað boðandi fjölmiðlunar fengum við markaðsfjölmiðla. Sú tegund fjölmiðlunar er 

rekin áfram af þeirri hugmyndafræði að þeir fjölmiðlar sem lifa af eru þeir sem fólkið vill 

kaupa. Með því verður ritstjórnarefni að ákveðinni vöru og söluefni (Birgir Guðmundsson, 

2015).  Sömuleiðis átti þessi markaðsbylting sér stað vegna mikilla tækninýjunga í hinum 

stafræna heimi sem leiddi af sér mikil áhrif hvað varðaði afþreyingarefni. Annað sem breyttist 

var aukin markaðssetning og notkun netsins sem fjölmiðils en í þeirri mynd eru bæði 

ljósvaka- og prentmiðlar sem mætast og þróa með sér nýjan rekstur á vefsvæðum. Þetta bauð 

upp á nýja tegund af fjölbreytilegri fjölmiðlun. Síðast en ekki síst er það sem skipti miklu 

máli fyrir fjölmiðlaþróunina og hvert markaðsöflin hafa ýtt henni eru fríblöðin en með 

tilkomu Fréttablaðsins árið 2001 gjörbreyttist blaðamarkaðurinn á Íslandi (Birgir 

Guðmundsson, 2007b).  
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Þegar fyrsta fríblaðið leit dagsins ljós markaði það ákveðin tímamót á 

fjölmiðlamarkaðnum. Menn sáu fram á að að hægt væri að dreifa efni til fjölda fólks án 

endurgjalds og nota dreifinguna til að selja auglýsingar. Auglýsingatekjurnar áttu svo að 

fjármagna ritstjóraskrifin, en þau urðu og eru enn, ekki jafn yfirgripsmikil og 

auglýsingahlutfallið. Hugmyndin var því aldrei að búa til nýjan fjölmiðil heldur nýtt 

auglýsingakerfi. Áhrifin sem þetta hafði í för með sér voru þau að upplag áskriftarblaða á 

Íslandi minnkaði á árunum 2000-2003 en á sama tíma jókst heildarupplag prentaðra miðla. Í 

kjölfarið breyttist innihald dagblaðanna og almenningur fór að sætta sig við allan þann fjölda 

auglýsinga sem Fréttablaðið hafði upp á að bjóða og efni líkt og skemmtun og afþreying fóru 

að taka meira pláss heldur en þyngra efni líkt og þjóðfélagsmál (Birgir Guðmundsson, 2007b, 

2015). Menn telja að markaðsvæðingin birtist í aukinni götublaðavæðingu og er líklegt að 

samþjöppun eignarhalds, fríblöð og frír aðgangur að ritstjórnarefni á netinu, ýti undir slíka 

þróun (Birgir Guðmundsson, 2012). 

Hallin og Mancini segja að fjölmiðlar taki alltaf á sig þá mynd, form og lögun frá þeim 

félagslegu og pólitísku stofnunum sem þeir vinna í kringum. Sú þróun sem þeir kalla 

„frjálslynda fjölmiðlalíkanið“ (e. liberal model) hefur átt sér stað í bæði í Evrópu og hér á 

landi, en hún felur í sér aukna áherslu á léttvægara efni líkt og slúður, skemmtun og íþróttir, 

en þessar áherslur eru megineinkenni götublaðavæðingar (Birgir Guðmundsson, 2012).  

Með markaðsvæðingunni verður öll umfjöllun yfirborðskenndari og sölumennska fær 

meiri áherslu en vandað ritstjórnarefni eða rannsóknarblaðamennska. Í kjölfarið finna sumir  

blaðamenn fyrir þrýstingi frá eigendum miðlanna að skila hagnaði (Birgir Guðmundsson, 

2015).  

5.2	  	  Eignarhald	  fjölmiðla	  	  	  
 
Eignarhald fjölmiðla hefur lengi verið í umræðunni og hefur spurningin alltaf verið sú hvort 

að eigendur hafi áhrif á fjölmiðla. Það var mjög snemma í fjölmiðlasögunni að menn áttuðu 
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sig á því hversu valdamikið tæki fjölmiðlar eru: Tæki til að hafa áhrif á skoðanir, viðhorf og 

hegðun fólks. Við afnámun einkaréttar Ríkisútvarpsins 1986 og þeirrar markaðsþróunar sem 

fylgdi í kjölfarið jókst samþjöppun á dagblaða- og útvarpsmarkaði. Ásamt þeirri þróun hefur 

stækkun og samruni fjölmiðlafyrirtækja ásamt tæknibreytingum milli ólíkra tegunda 

fjölmiðla, og nú síðast samruni við fjarskipti, haft áhrif á aukningu á samþjöppun eignarhalds 

(Ragnar Karlsson, 2010:169-178).  

Mikil samþjöppun á eignarhaldi felur það í sér að fjölmiðlar landsins eru í höndum fárra 

einstaklinga en fjölmiðlamarkaðurinn á Íslandi einkennist af mikilli fákeppni (Ragnar 

Karlsson, 2010:170-178). 

 Árið 1988 komu þeir Herman og Chomsky fram með kenningu sem þeir kölluðu síurnar 

fimm, en þar tala þeir um að fjölmiðlar finni fyrir ákveðnum þrýstingi og áhrifum úr fimm 

ólíkum áttum þegar koma á upplýsingum á framfæri. Síurnar takmarka þær fréttir sem 

almenningur fær að sjá og ákveða hvaða fréttir það eru sem verða að stórfréttum. Fyrsta sían 

snýr að eigendum en eigendur fyrirtækja hugsa um sína eigin hagsmuni og þá sérstaklega þá 

hagsmuni sem þeir eiga utan við fjölmiðlamarkaðinn. Fjölmiðlar í dag eru reknir með því 

markmiði að skila hagnaði, og á það til að stangast á við aðhaldshlutverk fjölmiðla og hag 

almennings.   

Önnur sían eru auglýsendur en þeir hafa áhrif á það hvaða efni fjölmiðlar birta því 

auglýsingatekjur dekka stóran hluti af rekstrarkostnaði fjölmiðla. Það er því ekki skrítið að 

það vakni upp sú spurning hvort að fjölmiðlar reyni að komast hjá því að fjalla á hlutlausan 

hátt um fyrirtæki eða starfsmenn sem eru í eigu auglýsenda.  

Þriðja sían tengist heimildarmönnum, en þeir eru mikilvægir þegar kemur að 

upplýsingaöflun fjölmiðlafólks. Gallinn við heimildamenn er líkt og með auglýsendur að 

fjölmiðlar og fjölmiðlamenn geta verið ófúsir við að birta fréttir sem koma sér kannski illa 

fyrir heimildamennina.  
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Hagsmunahópar og ákveðnir einstaklingar eru fjórða sían, en þeir eiga það til að beita 

þrýstingi með ýmsum leiðum til að koma málefnum sínum á framfæri. Fimmta og síðasta sían 

er svo ríkjandi hugmyndafræði hvers tíma í samfélaginu en hún ræður hvað sé talið fréttnæmt 

og hvað ekki (Herman og Chomsky, 1988). Kenningin er vissulega komin til ára sinna en hún 

á svo sannarlega vel við fjölmiðlaumhverfið á Íslandi í dag, og mætti segja að hvernig þróun 

fjölmiðla hefur verið síðustu ár og áratugi hafi aukið sannleiksgildi kenningarinnar.  

Fræði- og fjölmiðlamaðurinn Ben Bagdikian (1992) skrifaði um í bókinni sinni The 

Media Monopoly að mörg fjölmiðlafyrirtæki segjast gefa blaðamönnum sínum, 

framleiðendum og starfsmönnum mikið frelsi og sumir veita vissulega mikið frelsi. En þegar 

fjárhagslegir hagsmunir eigenda fyrirtækjanna eru í húfi, þá hika yfirmenn þess og 

móðurfélagið ekki við að nota vald sitt til að stöðva flæði upplýsinganna (Bagdikian, 

1992:XXXI).  

Úr þessu er hægt að lesa að fjölmiðlar eru ekki óháðir, þeir starfa undir þrýstingi frá 

mörgum áttum. Frá eigendum, auglýsendum, hagsmunaaðilum, stórfyrirtækjum og 

valdhöfum. Bagdikian segir sömuleiðis að sú þekking sem við búum yfir komi að mestu leyti 

frá fjölmiðlum. Telur hann því að valdhafar hafi alltaf vitað að þeir hafi áhrif og með því að 

stjórna almenningi verði þeir sömuleiðis að stjórna því hvaða upplýsingar hann fær 

(Bagdikian, 1992:XXVI).  

 Íslenska fjölmiðlalöggjöfin hefur alltaf verið frekar frjálsleg og það var ekki fyrr en 2011 sem 

settar voru reglur hvað varða takmarkanir á eignarhaldi fjölmiðla (Lög um fjölmiðla, 2011). 

5.3	  Innrömmunar	  og	  dagskráráhrif	  
 
Fréttaflutningur fréttamiðla og dagblaða skiptir máli hvað varðar trúverðugleika og ímynd 

miðlanna. Innrömmunaráhrif (e. framing effects) eru þær kenningar um að upplýsingar séu 

bornar fram með ákveðnum hætti og oftar en ekki á hlutdrægan hátt. Fjölmiðlar stjórna 

kannski ekki skoðunum okkar en þeir sjá til þess að við fáum bara að sjá það sjónarhorn sem 
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þeir vilja (McQuail, 2005:378-9). Sömuleiðis hafa þeir áhrif á það hvaða málefnum við eigum 

að hafa skoðun á hverju sinni. Fjölmiðlar ákveða nefnilega dagskrána (e. agenda setting) þeir 

ákveða hvaða mál teljist mikilvæg (Lars Peterson og Åke Petterson, 2000:51).  

5.4	  Fjandsamleg	  fjölmiðlun 
 
Vallone o.fl. (1985) hafa rannsakað fyrirbærið fjandsamlega fjölmiðlun, en það snýr að þeirri 

upplifun almennings og stjórnmálamanna af hlutlausum fjölmiðlaumfjöllunum þriðja aðila 

sem skynjaðar eru sem hlutdrægar. Fólk sem hefur sterkar pólitískar skoðanir eða er hluti af 

stjórnmálaflokkum og starfsemi tengdum þeim á það til að upplifa tilteknar umfjallanir eða 

fréttir um þeirra flokk sem fjandsamlegar, nema þær séu hálfgerður lofsöngur um þeirra eigið 

ágæti (Vallone, Ross og Lepper, 1985).  

5.5	  Ritstjórnarlegt	  sjálfstæði	  	  
 
Í 24. gr. fjölmiðlalagana er kveðið á um ritstjórnarlegt sjálfstæði en þar segir að 

fjölmiðlaveitur skuli setja sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði starfsmanna sinna sem sinna 

fréttum og fréttatengdu efni. Þær reglur eiga að vera mótaðar í samráði við starfsmenn og 

fagfélög þeirra. Í reglunum skal meðal annars fjallað um : 

a. Starfsskilyrði viðkomandi efnisstjóra, blaða-og fréttamanna ritmiðla og 
hljóð- og myndmiðla við að framfylgja ritstjórnar- eða dagskrárstefnu 
fjölmiðlaveitunnar,  

b. Starfshætti sem ætlað er að tryggja ritstjórnarlegt sjálfstæði viðkomandi 
efnisstjóra, blaða- og fréttamanna gagnvart eigendum fjölmiðlaveitunnar, 
og 

c. Skilyrði áminningar og uppsagnar viðkomandi efnisstjóra og blaða- og 
fréttamanna. 

(Lög um fjölmiðla, 2011). 

Samkvæmt Blaðmannafélagi Íslands er ritstjórnarlegt sjálfstæði mikilvægt fyrir faglega 

blaðamennsku en ritstjórnarlegt sjálfstæði felst í frelsi ritstjóra til að taka ákvarðanir án þess 

að eigendur eða stjórnendur fjölmiðlaveitna skipti sér af þeim.  Starfsmenn ritstjórna þurfa því 

ekki að taka tillit til skoðana, hagsmuna eigenda eða viðskiptamanna miðilsins ef siðareglur 



	   17	  

BÍ, sannfæring og samviska þeirra segir þeim að ekki sé rétt að gera það. Blaða- og 

fréttamenn eiga ekki að vinna verkefni sem ganga gegn sannfæringu eða samvisku þeirra. 

Sömuleiðis eiga blaða- og fréttamenn einungis að taka við verkefnum frá yfirmönnum 

ritstjóra.  Eigendur og stjórnarmenn fjölmiðlaveita mega ekki hafa afskipti af fréttaskrifum 

eða ræða þau við viðkomandi blaðamenn, heldur eiga þau afskipti og samræða að fara í 

gegnum ritstjórann (Blaðamannafélag Íslands, 2016).   

Staðreyndin er samt sú að lítið sem ekkert er gert til að fylgja þessu eftir eða fylgst er 

með hvort  farið sé eftir þessum reglum. Enginn dómur í siðanefnd, heimildir eða tæki eru við 

höndina til fylgja eftir lögum og reglum um að ritstjórnarlegu sjálfstæði sé fylgt eftir (Birgir 

Guðmundsson, 2014a).  Dæmi um það er þegar þáverandi ritstjóri og eigandi DV, Reynir 

Traustason, fékk lánaðar 15 milljónir á erfiðu tímabili reksturs fjölmiðilsins frá viðskipta- og 

útgerðarmanninum Guðmundi Kristjánssyni í Brim. Reynir neitaði því að lánið hefði áhrif á 

fréttaskrif DV um fyrirtækið. Rekstur fyrirtækisins fær peninga og mögulega er tekin þá 

ákvörðun að skrifa ekki um Brim. Reynir sagði að lánið hafi ekki verið í formi þrýstings 

heldur að þetta hafi verið lán til endurgreiðslu. Þessar formlegu reglur sem settar hafa verið 

um ritstjórnarlegt sjálfstæði ná ekki yfir mál af þessum toga („Reynir staðfestir að hafa fengið 

lán “, 2014).  

Blaðamenn eru launamenn og þá er spurningin hvort menn séu tilbúnir að slá á hendina á 

þeim sem borgar þeim launin. Blaðamenn eiga að vera vinna fyrir almannahag og í öðru sæti 

fyrir vinnuveitandann, en er það alltaf þannig? Í nýlegri úttekt á faglegri stöðu íslenskra 

blaðamanna, er gerð útlistun af bráðabirgðaniðurstöðum úr alþjóðlegri könnun WJS (Worlds 

of Journalism Studies) sem lögð var fyrir íslenska blaðamenn árið 2012. Þar kemur fram að 

yfirmenn á fréttastofu og ritstjórn hafi mikil áhrif á störf þeirra, en hinsvegar hafi stjórnendur 

og eigendur fjölmiðlafyrirtækjanna lítil sem engin áhrif. Spurningin um hvort ritskoðun hafi 

áhrif á störf blaðamannanna var í sama dúr, en hún hafði lítil sem engin áhrif. Aftur á móti 
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sagðist rúmur helmingur blaðamanna að sjálfsritskoðun hefði mikil áhrif á störf þeirra (Birgir 

Guðmundsson og Sigurður Kristinsson, 2015)   

Þetta vekur upp þá spurningu hjá höfundi hvort þeir sem vinni hjá ákveðnum 

fjölmiðlafyrirtækjum séu með það hugfast hjá hverjum þeir eru að vinna og eru í raun 

handbendlar fyrir þá? Eru blaða- og fjölmiðlamenn orðnir meðvitaðir hvar þeir eru að vinna 

og hvað eða hvaða stefnumið tilheyrir þeirra vinnustað? 
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6.	  Fréttamiðlar	  og	  hefðbundnir	  miðlar	  
 
Fréttamiðlarnir sem verða skoðaðir í þessari ritgerð eru flestir netmiðlar sem eru hluti af 

stærri fréttamiðlunarkerfum og öðrum fjölmiðlum. Undir þennan flokk flokkast mbl.is, visir.is 

og stundin.is. Fjölmiðillinn RÚV getur því ekki fallið undir þennan flokk en aftur á móti getur 

ruv.is flokkast sem fréttamiðill. Kjarninn.is er svo fréttamiðill sem er sjálfstæður og tengist 

ekki öðrum miðlum, enda er hann bara á netinu (Chung ofl, 2010).   

6.1	  Fréttablaðið	  og	  visir.is	  
 
Fréttablaðið kom fyrst á markað árið 2001 og hefur alltaf verið fríblað. Í dag er það eitt 

útbreiddasta blað landsins og er prentað í yfir um 90.000 eintökum. Blaðið er mest lesna 

dagblað landsins og í febrúar 2016 mældist læsi blaðsins um 49,6% samanborið við 28,2% 

lestur Morgunblaðsins (Gallup, 2016). Ritstjóri Fréttablaðsins er Kristín Þorsteinsdóttir en 

hún tók til starfa eftir uppsögn Ólafs Þ. Stephensen þann 8. ágúst 2014. Ólafur tilkynnti í 

leiðara blaðsins að hann væri hættur sem ritstjóri Fréttablaðins þar sem honum varð tíðrætt 

um sjálfstæði fjölmiðla gagnvart peningalegu valdi. Honum fannst þrengt að sjálfstæði sínu 

sem ritstjóra þvert á það sem kveðið er á um í siðareglum félagsins („Ólafur hættir sem 

ritstjóri Fréttablaðsins“, 2014). 

Árið 2003 kaupa feðgarnir Jóhannes Jónsson og Jón Ásgeir Jóhannesson ásamt eiginkonu 

Jóns, Ingibjörgu S. Pálmadóttur, Fréttablaðið („Upplýst um eigendur Fréttablaðsins“, 2003).  

Árið 2005 var Baugsmálið aðalumræðuefnið í samfélaginu en þá birti Fréttablaðið 

tölvupósta sem farið höfðu á milli Jónínu Benediktsdóttur og annarra aðila. Í póstunum komu 

fram ýmsar upplýsingar um tildrög Baugsmálsins sem gáfu þeim kenningum, um að málið 

hefði pólitískar hliðar, ákveðna staðfestingu. Jónína kærði birtingu póstanna en dómstólar á 

Íslandi höfnuðu kröfu Jónínu um lögbann á þeim forsendum að efni tölvupóstanna ættu erindi 

til almennings („Mál Jónínu Ben“, 2008). Jónína kærði þá málið til Mannréttindadómstóls 

Evrópu sem vísaði málinu frá (Valur Grettisson, 2009). 
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Jón Ásgeir hefur margoft haft afskipti af rekstri blaðsins og ber fyrst að nefna atburð sem 

átti sér stað árið 2009 þegar Atli Fannar Bjarkason, blaðamaður Fréttablaðsins, hafði í gríni 

sett af stað söfnun fyrir Jón Ásgeir á Facebook vegna ummæla hans, sem birtust í 

Viðskiptablaðinu um að fólk þyrfti ekki að hafa áhyggjur af peningamálunum hans. Krafðist 

þá Jón Ásgeir þess að blaðamaðurinn yrði látinn fara og sömuleiðis krafðist eiginkona Jóns, 

Ingibjörg, þess líka að hann yrði látinn fara. Ári síðar birtust þessir tölvupóstar til forstjóra 

365 miðla og ristjóra Fréttablaðsins í DV og dv.is.  Jón Kaldal, þáverandi ritstjóri blaðsins,  

setti sig upp á móti því að Atli yrði rekinn en fjórum mánuðum síðar var Jón látinn fara en 

Atli hélt starfi sínu („Jón Ásgeir vildi reka blaðamann“, 2010). Afskipti Jóns Ásgeirs halda 

svo áfram, en í byrjun árs 2013 var hann gerður að yfirmanni þróunarverkefna hjá 365 

miðlum („Jón Ásgeir yfirmaður á nýju sviði 365 miðla“, 2013) sem þótti skrítið þar sem 

þremur árum áður var kona hans Ingibjörg gerð að aðaleiganda fyrirtækisins.  

Þann 21. febrúar 2013 skrifaði Magnús Halldórsson, viðskiptafréttastjóri Stöðvar 2 og 

Vísis grein sem bar heitið Litli karlinn. Þar talaði hann um þessa ráðningu Jóns Ásgeirs sem 

var á þeim tíma ákærður fyrir aðild í stórgerðum umboðssvikum í Aurum-Holding málinu, 

þar sem Glitnir veitti félaginu FS38 lán til kaups á skartgripakeðjunni Aurum-Holding, og var 

hann einnig til rannsóknar í ýmsum öðrum málum hjá embætti sérstaks saksóknara. Þar segir 

Magnús að Jón Ásgeir hafi með ýmsum hætti beitt blaðamenn þrýstingi með því að kvarta, 

yfir sönnum og löglegum fréttaumfjöllunum um hann, félögum sem tengjast honum og 

dómsmálum, til stjórnar fyrirtækisins. Jón reyndi því að hafa áhrif á þær fréttir sem um hann 

voru skrifaðar með því að kvarta til æðstu stjórnar 365, sem voru þá að mestu í eigu 

Ingibjargar eiginkonu hans. Magnús segir sömuleiðis í grein sinni að trúverðugleiki 

ritstjórnarinnar skiptir mestu máli fyrir alla fjölmiðlavinnu og hefur aðkoma Jón Ásgeirs að 

rekstri 365 leitt til þess að blaðamenn sem vinna hjá fyrirtækinu hafa misst trúverðugleika 

sinn og skrif þeirra eru dregin í efa og vegið er að þeim í opinberum ræðum. „Umræðan um 
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trúverðugleikann fer fram út á við og heiðarleg samskipti við lesendur, hlustendur og 

áhorfendur er það eina sem byggir hann upp.“ (Magnús Halldórsson, 2013). 

Fréttablaðið rekur einnig vefmiðillinn visi.is en hann kom fram á sjónarsviðið árið 2002. Árið 

2006 var farið í það að efla miðilinn og voru kraftar Fréttablaðsins og Stöðvar 2 sameinaðar í 

eitt þó að á fréttamiðlunum störfuðu sjálfstæðar ritstjórnir. Fréttirnar á visir.is eru bæði 

innlendar og erlendar ásamt því að innihalda fréttir um dægurmál, íþróttir og viðskipti. 

Sömuleiðis er á vefnum fasteignavefur, auglýsingavefur og margt fleira.  Samkvæmt 

Modernus er visir.is með um 530 þúsund vikulega notendur og um 7 milljónir flettinga 

(Modernus, 2016). 

6.2	  Morgunblaðið	  og	  mbl.is	  
 
Morgunblaðið kom fyrst út 2. nóvember 1913. Upphafsmaður að stofnun blaðsins var 

Vilhjálmur Finsen. Árvakur hf. festi kaup á blaðinu 1919 og hefur gefið út blaðið síðan ásamt 

því að reka fréttamiðilinn mbl.is, sem hleypt var af stokkunum árið 1998, og prentsmiðjuna 

Landsprent. Yfirskrift Morgunblaðsins er að vera áreiðanlegt, skemmtilegt og lipurt 

fréttablað.   

Mbl.is byggist á eigin fréttastofu ásamt því að birta einstaka fréttir úr prentmiðlinum 

sjálfum. Hægt er að nálgast fleira en bara fréttir á vefnum, en þar er hægt að finna upplýsingar 

um fasteignir, atvinnu, upplýsingavefi og svo framvegis (Árvakur hf., e.d.). Mbl.is er 

vinsælasti fréttavefur landsins eða með rúmlega 590 þúsund vikulega notendur og 11,5 

milljónir flettinga (Modernus, 2016). 

Morgunblaðið hefur lengið verið orðað við Sjálfstæðisflokkinn og hafa allnokkrir 

ritstjórar blaðsins verið opinberir stuðningsmenn flokksins. Menn eins og Styrmir Gunnarsson 

sem ritstýrði blaðinu frá 1972 – 2008, en hann viðurkenndi að Sjálfstæðisflokknum hafi verið 

hlíft umfram aðra flokka í ritstjórnartíð sinni og Matthíasar Johannessen („Ritstjóraskipti 
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marka tímamót“, 2008).  Því næst tók Ólafur Þ. Stephensen við ritstjórastólnum en hann var 

einnig opinber stuðningsmaður Sjálfstæðisflokksins.  

Morgunblaðið er í eigu fyrirtækjanna Þórsmörk ehf. og Áramót ehf. Þórsmörk á 99% í 

fyrirtækinu en Áramót aðeins 1%. Eigendur Þórsmarkar eru 10 talsins og á Guðbjörg 

Matthíasdóttir, eigandi Ísfélagsins í Vestmannaeyjum, um 27% hlut í fyrirtækinu. 20% eru í 

eigu Samherja á Akureyri. Því eiga tvær útgerðir samanlagt tæpan helming Morgunblaðsins 

(„Samherji á fimmtung í Morgunblaðinu“, 2011). Morgunblaðið og mbl.is eru því í eigu 

sérhagsmunaafla í sjávarútvegi og landbúnaði. 

Árið 2009 er Ólafi Þ. Stephensen sagt upp sem ritstjóra Morgunblaðins og höfðu 

starfsmenn þess orð á því að uppsögnin hafi lyktað af pólitískum hreinsunum („Ólafi sagt upp 

á Mogganum“, 2009). Við tóku þeir Davíð Oddson og Haraldur Johannessen og eru þeir 

núverandi ritstjórar Morgunblaðsins. 

Davíð Oddson átti farsælan stjórnmálaferil en er, og hefur lengi verið, frekar umdeildur 

maður. Þegar hann var skipaður í starf Seðlabankastjóra árið 2005 vöknuðu upp margar 

spurningar hjá almenningi þar sem Davíð hafði enga menntun né sérþekkingu til að sinna því 

starfi („Ósáttur við skipun Davíðs“, 2005).  

6.3	  Kjarninn.is	  	  
 
Kjarninn var stofnaður þann 1. júní 2013. Með stofnun miðilsins var það stefna hans að synda 

á móti straumnum á tvennan hátt. Í fyrsta lagi átti að einblína á fáar djúpar og ítarlegar 

fréttaskýringar um þjóðfélagsmál. Í öðru lagi birti Kjarninn efnið sitt í appi, sem stafrænt 

fréttatímarit. Breytingar urðu þar á árið 2014 þegar Kjarninn fór af stað með fréttavef. Sá 

vefur átti að sinna daglegri fréttaþjónustu, í stað appsins, en halda átti áfram fast í þá 

hugmyndafræði um gæði og dýpt. Fréttavefurinn opnaði svo 2015. Hann var á sama tíma 

einstakur í íslensku fjölmiðlaflórunni og sérsniðinn að þeim áherslum sem Kjarninn átti að 

standa fyrir.  Kjarninn heldur einnig úti daglegu fréttabréfi, hlaðvarpi, fréttaþjónustu á ensku, 
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vikulegu ensku fréttabréfi og ásamt því að halda viðburði um einstaka þjóðþrifamál („Um 

Kjarnann“, 2016). 

Kjarninn á sér því ekki langa sögu en yfirlýst ritstjórastefna hans er að upplýsa lesendur 

sína. Hann leggur upp úr því að rannsaka og útskýra fyrir almenningi hvað það er sem á sér 

stað í samfélaginu. Hann segir ekki frá öllum fréttum heldur þeim sem skipta máli. Kjarninn 

leggur áherslu á að taka þátt í umræðu samfélagsins á vitrænan hátt og styðja efni sitt með 

staðreyndum. Greina kjarnann frá hisminu („Um Kjarnann“, 2016).  

Kjarninn er í eigu stofnenda miðilsins og annarra hluthafa. Stofnendur Kjarnans eru þeir 

Þórður Snær Júlíusson, sem er líka ritstjóri miðilsins, Magnús Halldórsson, Ægir Þór 

Eysteinsson, Hjalti Harðarson, framkvæmdarstjóri miðilsins, og Gísli Jóhann Eysteinsson 

(Hjálmar Friðriksson, 2015). Hluthafahópur Kjarnars er breiður en er það Magnús 

Halldórsson, blaðamaður, sem er stærsti hluthafi Kjarnans með 14.07% hlut. Næst á eftir 

kemur Miðeind ehf. í eigu Vilhjálms Þorsteinssonar með 13,41% hlut (Fjölmiðlanefnd, 

2016a). 

Vilhjálmur gekk í Bandalag Jafnaðarmanna árið 1983, þá 17 ára. Þegar Bandalag 

Jafnaðarmanna gekk til liðs við Alþýðuflokkinn og varð að Félagi frjálslyndra jafnaðarmanna 

settist hann við stjórn þar í allnokkur ár (“Um mig”, 2010). Vilhjálmur situr í stjórn Kjarnans 

ástamt þeim Birnu Önnu Björnsdóttur, fyrrverandi blaðamanni, bókahöfundi og 7,20% 

hluthafa Kjarnans, Guðrúnu Ingu Ingólfsdóttur, hagfræðingi og varaþingmanni 

Reykjavíkurkjördæmis suður fyrir Sjálfstæðisflokkinn á árunum 2004-2005 og Hjálmari 

Gíslasyni, sem á 8,18% hlut og er jafnframt stjórnarformaður Kjarnans („Um Kjarnann“, 

2016).  

Þriðji stærsti hluthafi Kjarnans er ritstjórinn Þórður Snær Júlíusson með 12.45% hlut. 

Aðrir hluthafar eru Hjalti Harðason framkvæmdastjóri, Gísli Jóhann Eysteinsson og Ægir Þór 

Eysteinsson, allir með 9,44% hlut. HG80 ehf. Í eigu Hjálmar Gíslasonar fer með 8,18% hlut. 
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Fagriskógur ehf. í eigu Stefáns Hrafnkelssonar á 5,80% hlut, Ágúst Ólafur Ágústsson fer með 

4,64% hlut, Jónas Reynir Gunnarson á 2,96% hlut og Birgir Þór Harðarson fer með 2,96% 

hlut (Fjölmiðlanefnd, 2016a). 

Kjarninn fór af stað í samkeppni á fákeppnismarkaði við risavaxna keppninauta og sagði 

ritstjóri Kjarnans, Þórður Snær Júlíusson, að stofnun miðilsins hafi að mörgu leyti verið 

„galin hugmynd.” Sömuleiðis segir Þórður Snær að eftirlitsstofnanir hafi sakað Kjarnann um 

að brjóta gegn almennum hegningarlögum, ásamt stjórnmálamönnum, álitsgjöfum og 

slitastjórnum („Kallar 365 og RÚV strandreka“, 2014).  

Kjarninn byggði lengi tekjur sínar eingöngu á auglýsingum en hóf snemma árið 2015 að 

bjóða lesendum að greiða fast mánaðarlegt framlag til fjölmiðilsins. Það ár tapaði útgáfufélag 

Kjarnas um rúmlega 8 milljónum króna. Með taprekstinum var gengið á hlutafé félagsins en 

samkvæmt Hjalta Harðarsyni, framkvæmdastjóra Kjarnans, er ekki óeðlilegt að taprekstur 

eigi sér stað á fyrsta ári fjölmiðils (Hjálmar Friðriksson, 2015). 

Kjarninn hefur frá stofnun haft gott orð á sér fyrir fagleg vinnubrögð, heiðarleika og fyrir 

að upplýsa fólk um það sem raunverulega er í gangi í samfélaginu. Á sama tíma hafa líka 

vaknað upp spurningar, en í byrjun árs 2015 var Sigríður Björk Guðjónsdóttir lögreglustjóri 

mikið í umræðunni vegna lekamálsins svokallaða. Þar birti Kjarninn fréttir þar sem gefið var í 

skyn að staða hennar væri ekki góð og velti miðillinn því fyrir sér hvort hún ætti ekki að segja 

af sér. Eiríkur Jónsson benti á það á bloggsíðu sinni að Kjarninn hafi átt sérstök tengsl innan 

lögreglunnar en framkvæmdastjóri og einn eigandi miðilsins, Hjalti Harðarson er sonur 

Harðar Jóhannessonar aðstoðarlögreglustjóra, sem settur var í sérverkefni þegar Sigríður 

Björk var skipuð lögreglustjóri. Vitað er til þess að innan lögreglunnar ríkir mikil valdabarátta 

á æðstu stöðum og þótti þessi fréttaflutningur sérkennilegur þar sem Kjarninn upplýsti ekki 

tengsl sín við aðstoðalögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu („Kjarninn og lögreglustjórinn“, 

2015; Eiríkur Jónsson, 2014). 
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Kjarninn.is er í 14. sæti yfir mest lesnu fréttamiðla landsins. Hann er með rúma 64 þúsund 

notendur og 264 þúsund flettingar á viku (Modernus, 2016).  

6.4	  RÚV	  og	  ruv.is	  
 
Ríkisútvarpið var stofnað árið 1930 og hóf útsendingar í desember sama ár. Til að byrja með 

var aðeins sent út á einni stöð og á fyrsta árinu var aðeins sent út efni í nokkrar klukkustundir 

á hverju kvöldi. Fyrsti útvarpsstjórinn var Jónas Þorbergsson.  

Í lögum sem sett voru árið 2013 um hlutverk Ríkisútvarpsins var kveðið á um að 

Ríkisútvarpið skuli vera almannaútvarp og þar af leiðandi stuðla að lýðræðislegri umræðu, 

menningarlegri fjölbreytni og félagslegri samheldni í samfélaginu. Ríkisútvarpið er 

þjóðarmiðill og skal viðhalda fjölbreyttu hlutverki sínu af fagmennsku, metnaði og 

heiðarleika. Ríkisútvarpið skal sömuleiðis leggja rækt við íslenska tungu og sögu þjóðarinnar.   

Ríkísútvarpið á að senda út efni til alls landsins í gegnum a.m.k tvær hljóðvarpsdagskrár og 

eina sjónvarpsdagskrá og sömuleiðis að gera hluta af efninu aðgengilegan á öðrum miðlum 

eins og til dæmis Internetinu. Almannaútvarp á að vera vettvangur fyrir skoðanaskipti, það á 

að bjóða upp á fræðslu og afþreyingarefni. Einnig á það að endurspegla fjölbreytileikann í 

samfélaginu. Sérstaklega er einblínt á fréttaflutninginn og á hann að vera áreiðanlegur. 

Öryggis- og varðveisluhlutverkið er mikilvægt og á almannaútvarp að sinna minnihlutahópum 

(Lög um Ríkisútvarpið, 2013).  

Nánast frá stofnun hefur Ríkisútvarpið starfað eftir ákveðnum fréttareglum. Frá árinu  

1931 hafa fimm reglur verið í gildi og miða þrjár elstu við það að halda RÚV frá pólitískum 

þrætumálum og illdeilum í samfélaginu. Reglurnar eru gerðar til þess að halda frið um 

stofnunina og búa til almannaútvarp. Aðaláherslan var því lögð á form og óhlutdrægni í 

framsetningu. Með þessu hefur RÚV ákveðið forskot á prentmiðlana á tíma 

markaðfjölmiðlunar sem skilar sér í miklu trausti til Ríkisútvarpsins (Birgir Guðmundsson, 

2009).  
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Stjórn Ríkisútvarpsins er kosin á aðalfundi sem fer fram í lok janúar ár hvert. Þar skipar 

ráðherra fimm til starfa og fimm manns til vara. Allsherjar- og menntamálanefnd tilnefnir þrjá 

fulltrúa og jafnmarga til vara. Bandalag íslenskra listamanna tilnefnir einn fulltrúa og annan 

til vara og loks tilnefnir Samstarfsnefnd háskólastigsins einnig einn fulltrúa og annan til vara.  

Til þess að eiga réttborið sæti í útvarpsráði þurfa meðlimir þess að uppfylla kröfur samkvæmt 

66. gr. laga um hlutafélög, nr. 2/1995 sem kveða á um að „þeir mega ekki, hvorki beint né 

óbeint, inna af hendi nokkurt starf, taka við greiðslu eða hafa nokkurra hagsmuna að gæta í 

öðrum fjölmiðlafyrirtækjum eða fjölmiðlatengdum fyrirtækjum sem leitt geta til árekstra við 

hagsmuni Ríkisútvarpsins. Kjörnir fulltrúar til Alþingis og sveitarstjórna eru ekki kjörgengir í 

stjórn Ríkisútvarpsins“ (Lög um Ríkisútvarpið, 2013).  

Útvarpsráðið ræður og rekur útvarpsstjóra og útvarpsstjóri ræður alla aðra starfsmenn 

RÚV o.hf. og er hann þar með æðsti yfirmaður allrar dagskrárgerðarinnar. Þetta getur haft 

áhrif á ritstjórnarlegt sjálfstæði stofnunarinnar vegna þess að útvarpsstjóri er óbrigðull og kjör 

til stjórnarinnar á hverju ári bera pólitískan keim af sér (Lög um Ríkísútvarpið, 2013). 

Í skýrslu sem gerð var um rekstur og starfsemi Ríkisútvarpsins árið 2015 var greint frá 

því að rekstur RÚV o.hf. hafi ekki verið sjálfbær frá stofnun félagsins árið 2007. Þá segir í 

skýrslunni að gjöld hafi verið meiri en tekjur á tímabilinu í heild og að hallarekstur hafi verið 

fjármagnaður af ríkinu bæði með lántöku og frestun afborgana lána. Vandi RÚV er því 

samkvæmt skýrslunni fyrst og fremst á kostnaðarhliðinni (Menntamálaráðuneytið, 2015). 

Útvarpsgjald hefur aldrei runnið óskipt til RÚV, peningarnir sem koma inn með því 

gjaldi fara í aðra hluti en að búa til dagskrá. RÚV þarf því í framhaldi að halda áfram að skera 

niður.  

Svandís Svavarsdóttir, þingmaður Vinstri grænna, hafði orð á því á alþingisfundi þann 

12. nóvember 2015 að Sjálfstæðisflokkurinn hafi lengi vel haft óbeit á Ríkisútvarpinu. Það 

hafi sést á landsfundum flokksins þegar umræðan hafi verið um að selja stofnunina, leggja 
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hana niður eða koma henni út af fjölmiðlamarkaðnum. Við tilkomu nýju ríkisstjórnarinnar 

hafi pólitísk tök á stjórn Ríkisútvarpsins aukist og spyr hún hver ástæðan hafi verið á baki 

gerð skýrslunnar og hvers vegna beiðni um gerð hennar hafi komið frá einstaklingi innan 

Sjálfstæðisflokksins, sem hefur þar með áhrif á trúverðugleika skýrslunnar (Svandís 

Svavarsdóttir (Vg):, 2015). 

Mikil umræða skapaðist í kringum skýrsluna og vildu menn eins og fjölmiðlamaðurinn 

Egill Helgason meina að tilgangur skýrslunnar hafi einungis verið að sýna fjandskap og 

tortryggni. Skýrslan væri illa unnin og fyrst og fremst pólitískt plagg (Þóra Kristín 

Ásgeirsdóttir, 2015).  

Kristinn Dagur Gissurarson framsóknarmaður sem situr í stjórn RÚV, afhjúpaði í viðtali 

við Útvarp Sögu þann 3. mars 2016,  að hann skipti sér af dagskrá RÚV. Ástæðuna fyrir 

afskiptunum má rekja til framkomu söngvahópsins Reykjavíkurdætur í föstudagsþætti Gísla 

Marteins. Kristni Degi fannst atriðið ekki eiga heima í ríkisfjölmiðli og furðaði hann sig á því 

að Gísli Marteinn væri yfir höfuð í sjónvarpi.  Kristinn lét þau orð falla að stjórn RÚV gæti 

ekki dregið Gísla Martein til ábyrgðar fyrir atriðið, sem hafði bæði ögrandi skilaboð og 

pólitískar skoðanir, en stjórnin gæti aftur á móti rekið útvarpsstjórann. Þetta er ekki í fyrsta 

skipti sem Kristinn skiptir sér af dagskrá RÚV en hann lýsti einnig yfir óánægju sinni með 

fréttaflutning RÚV af fjárkúgunarmáli tveggja systra þegar þær reyndu að kúga fé út úr 

Sigmundi Davíð Gunnlaugsyni fyrrum forsætisráðherra (Ritstjórn Kjarnans, 2016). 

Stjórn RÚV ber ábyrgð á rekstri Ríkísútvarpsins. Þar á að fara eftir lögum sem kveður á 

um hin ýmsu hlutverk og skyldur sem settar hafa verið um rekstur þess. Stjórn RÚV ræður 

síðan útvarpsstjóra til þess að sinna þessum reglum. Innan útvarpsráðsins á ekki að ræða 

einstaka dagskrárliði, starfsmenn eða fréttmál sem fréttastofan fjallar um, þar sem innan 

ráðsins sitja fulltrúar stjórnmálaflokkanna. Því er hins vegar ekki farið eftir og sömuleiðis 

gerir flokkur Kristins, Framsóknarflokkurinn, engar athugasemdir við orð hans í garð Gísla 
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Marteins. Má því halda að skoðun Kristins endurspegli skoðun Framsóknarflokksins  

(Ritstjórn Kjarnans, 2016). 

Ruv.is er frétta- og afþreyingarvefur sem fór fyrst í loftið 1. janúar 1996.  Í júní sama ár 

var hægt að hlusta á dagskrá Ríkísútvarpsins í fyrsta skipti á netinu. Þá var fólki erlendis frá 

kleift að hlusta á dagskrá stofnunarinnar án þess að þurfa notast við stuttbylgjusendingar 

(„RÚV okkar allra“, 2016). Samkvæmt Modernus.is er ruv.is sjötti mest lesni fréttamiðill 

landsins með rúmlega 220 þúsund notendur á viku og 1,7 milljónir flettinga (Modernus, 

2016).  

6.5	  Stundin	  og	  stundin.is	  
 
Stundin átti sér óhefðbundið upphaf miðað við hina fréttamiðlana í þessari rannsókn, en 

miðilinn var stofnaður í febrúar 2015 með hópfjármögnun sem fór fram á Karolina Fund. 

Fjármögnunin sló allt met á vefnum og aldrei áður hafði safnast jafn há upphæð, jafnhratt og 

það frá jafn mörgum styrkjendum („Um Stundina“, 2016). 

Stofnendur Stundarinnar eru fjölmiðlafólkið Elín G. Ragnarsdóttir, Heiða B. Heiðars, 

Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, Jón Ingi Stefánsson og Jón Trausti Reynisson. Öll eiga þau 

það sameiginlegt að hafa hætt störfum á DV eftir yfirtöku miðilsins vegna umfjallana. Í dag 

eiga þau Jón Trausti, Heiða B, Ingibjörg Dögg og Jón Ingi 15% eignarhlut hver í Stundinni. 

Fyrirtækið Góður punktur ehf. sem er í eigu Reynis Traustasonar fer með önnur 15%.  Hin 

25% eignarhaldsins eru í hluta þriggja fyrirtækja, Kol ehf. sem fer með 5,11%, Fjélagið ehf.  

og Stormur Seafood ehf. sem fara bæði með 3,06%. Það eru svo þau Valgerður Oddsdóttir, 

Smári McCarthy, Snæbjörn Björnsson Birnir, Kristrún Lind Birgisson, Gunnar Tómasson, 

Áslaug Karen Jóhannesdóttir og Egill Sigurðsson sem fara með restina af eignarhaldi 

miðilsins en sú prósenta sem hver þeirra heldur fer frá 0,44% upp í 2,04% (Fjölmiðlanefnd, 

2016b). 
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Til að tvinna saman hagsmuni almennings og miðilsins var ákveðið að fara þá leið að 

sækja stofnféð til dreifðs hóps. Önnur leið var að treysta á áskriftartekjur, tekjur frá 

almenningi en Stundin er fyrst og fremst háð almenningi („Um Stundina“, 2016). 

Tilgangur með stofnun Stundarinnar var að skapa nýjan og óháðan fjölmiðil. Hópurinn 

sem stendur að fjölmiðlinum hefur það að markmiði að miðillinn standi undir áhrifum af 

almannavaldi og almannahagsmunum en ekki undir áhrifum stjórnmála eða fjármálavalds 

(Stundin, 2016). Ritstjórnarstefna Stundarinnar er sú að starfrækja upplýsingagjöf út frá 

forsendum almennings með sem minnstum áhrifum sérhagsmuna á efnisval og efnistök.  

Forsendur ritstjórnarstefnu eru þær að miðillinn tekur ákvarðanir sem byggjast á þeim 

upplýsingum sem þeim berast. Þessar ákvarðanir eru forsendur fyrir farsæld samfélagsins og 

miðilsins sjálfs. „Vald hefur áhrif á þær upplýsingar sem okkur eru veittar. Þetta vald hefur 

ekki alltaf sömu hagsmuni og við sem einstaklingar eða heild. Ritstjórar fara með 

ákvörðunarvald um efnistök og val. Stjórn ræður ritstjóra. Ákvæði um eignarhald og 

valddreifingu í samþykktum félagsins ýta undir hlutleysi miðilsins og sjálfstæði“ („Um 

Stundina“, 2016). 

Fyrsta prentútgáfa Stundarinnar kom út þann 13. febrúar 2015 og var vefmiðillinn 

stundin.is opnaður þann 25. febrúar 2015 („Fyrsta tölublað Stundarinnar komið út“, 2015; 

Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, Jón Trausti Reynisson, 2015).  Stundin kemur út á prenti einu 

sinni í mánuði en gefur daglega út fréttir á stundin.is. Áskriftarfyrirkomulag miðilsins er að 

hluta til byggt á fyrirmynd bandaríska blaðsins New York Times, þar sem vefurinn er opinn 

öllum upp að ákveðnum fjölda flettinga. Stundin.is er því að hluta til opin öllum og þeir sem 

skrá sig fá sex fríar greinar á mánuði. Þegar flettingarkvóta er náð er einungis hægt að lesa 

hluta greinarinnar.  

Stundin sætti harðri gagnrýni vegna fréttaflutnings um einkamál Bjarna Benediktssonar 

fjármálaráðherra og formann Sjálfstæðisflokksins, en fréttaflutningurinn var sagður afhjúpa 
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fjölmiðilinn, erindi hans og starfshætti. Talað var um að blaðamenn Stundarinnar hafi beitt of 

miklum þrýstingi á ráðherrann og hans nákomnu til þess að svara til um málið sem var í raun 

einkamál („Slík framganga afhjúpar fjölmiðilinn“, 2015). 

Þann 20. febrúar 2016 birti Stundin frétt um skilyrði sem fyrirtækið Íslensk 

erfðagreining, í eigu Kára Stefánssonar, setti þegar það gaf Landspítalanum jáeindaskanna. 

Skilyrðin voru á þá leið að bróðir Kára, Hjörleifur Stefánsson, myndi teikna húsið í kringum 

skannann og að skanninn yrði notaður í vísindalegum tilgangi þegar hann væri ekki að 

þjónusta sjúklinga. Kári var ósáttur við fréttaflutning Stundarinnar og sakaði miðilinn um 

samsæri í samvinnu við ríkisstjórnina gegn sér og sínu fyrirtæki. Kári kallaði fréttina skítkast 

og sakaði blaðamann um að ganga erinda Framsóknarflokksins. Honum fannst fréttin gefa 

það til kynna að gjöfin væri gefin í sérkennilegum tilgangi. Í ljós kom að skilyrðið um bróður 

Kára var ekki rétt, en skilyrðið með það að Íslensk erfðagreining áskilji sér rétt til að nota 

jáeindaskannan var aftur á móti rétt. Samkvæmt Inga Frey Vilhjálmssyni, fyrrum 

ritstjórnarfulltrúa DV og núverandi blaðamanni Stundarinnar, náði Kári að koma höggi á 

fjölmiðil sem spurði spurninga. Hann reynir að hafa áhrif á þá fjölmiðla sem fjalla um hann, 

fyrirtæki hans eða undirskriftarsöfnunina hans um endurreisn heilbrigðiskerfisins (Ingi Freyr 

Vilhjálmsson, 2016). 
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7.	  Aðferðafræði	  rannsóknar	  	  
 
Eðli þessarar rannsóknar var að kanna hversu mikið traust nemendur við Háskólann á 

Akureyri hafi til fjölmiðlanna, Morgunblaðsins/mbl.is, Fréttablaðsins/visi.is og RÚV/ruv.is í 

samanburði við nýrri miðlana: Stundina/stundin.is og kjarninn.is, sem titla sig sem óháða 

markaðsöflum og eignarhaldi. 

Höfundur lagði upp með þær tilgátur að nemendurnir myndu bera meira traust til 

Stundarinnar og Kjarnans, heldur en hinna þriggja miðlanna, þó svo að RÚV hafi ávallt mælst 

með mesta traust almennings. Önnur tilgáta höfundar var sú, að meðal annars séu það 

hlutlægni, trúverðugleiki, orðspor og eignarhald sem hafi áhrif á tiltrú nemenda til fjölmiðla. 

Þessar tilgátur leiddu af sér nokkrar rannsóknarspurningar: 

- Hversu trúverðugir þykja fjölmiðlarnir vera sem rætt er um í þessari ritgerð? 

- Hversu gott orðspor hafa fjölmiðlarnir? 

- Eru miðlarnir álitnir hlutlausir? 

7.1.	  Gagnaöflun	  og	  framkvæmd	  
 
Til að fá svar við rannsóknarspurningunum var saminn spurningarlisti sem sendur var til 

nemenda við Háskólann á Akureyri.  Við gerð spurningarlistans var erlendur spurningarlisti 

hafður til hliðsjónar. Sá spurningarlisti snerist um að mæla trúverðugleika fréttamiðla, en þótti 

hann komast nokkuð nálægt því sem höfundur var að reyna mæla í þessari rannsókn (Chung, 

Kim og Kim, 2010).   

Í byrjun spurningalistans voru hefðbundnar bakgrunnsspurningar sem snérust um kyn, 

aldur og menntasvið nemenda.  Þar á eftir komu spurningar sem snérust að fjölmiðlum og þá 

sér í lagi fréttamiðlum almennt, en það eru þeir miðlar sem sérhæfa sig í birtingu frétta á 

netinu.  
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Spurt var hvar nemendur læsu helst fréttir og hvaða fréttamiðill það væri sem kæmi fyrst 

upp í huga þeirra. Ein spurningin snérist svo alfarið um hveru mikið eða lítið traust 

nemendurnir bæru til þeirra fréttamiðla sem rætt var um í rannsókninni.  

 Í spurningum 10 til 14 var notast við fimm punkta Likert-kvarða þar sem 1 stóð fyrir 

mjög ósammála og 5 fyrir mjög sammála. Settar voru fram sjö fullyrðingar sem nemendur 

áttu að taka afstöðu til. Fullyrðingarnar voru bæði til þess gerðar að reyna mæla 

trúverðugleika, orðspor og mögulegar ástæður að baki dvínandi trausts, líkt og eignarhald og 

hlutleysi.   

Í lokin var svo spurning sem tengist stjórnmálaskoðunum þátttakenda. Ástæðan fyrir 

henni var til þess að sjá hvernig nemendurnir dreifast, hvort að nægileg breidd hafi verið í 

þýðinu.  

Þegar könnunin var tilbúin var hún send til Sigrúnar Magnúsdóttur sem er forsvarsmaður 

kannanateymis Háskólans á Akureyri. Þar var farið yfir spurningarnar og könnunninni gefið 

grænt ljós til birtingar. Könnunin var svo send út til 1680 nemenda við skólann þann 6. apríl 

2016 og bárust 216 nothæf svör. Var því um hentugleikaúrtak að ræða. Hlutfall kvenna og 

karla var nokkuð ójafnt en konurnar voru 177 talsins á meðan karlarnir voru einungis 39. 

7.2.	  Bakgrunnsbreytur	  
 
Í byrjun kannannarinnar voru nokkrar bakgrunnsbreytur skoðaðar til að fá greinagóðar 

upplýsingar um þátttakendur. Til að byrja með var spurt um kyn þeirra eins og sést hér að 

ofan.  

Í öðru lagi var spurt til um aldur en flestir þátttakendur voru á aldrinum 20-29 ára eða um 

177 (44,9%) talsins. Þátttakendur á aldrinum 30-39 ára voru 51 (23,6%). Þátttakendur á 

aldrinum 40-49 ára voru 54 (25%). Þátttakendur á aldrinum 50+ voru 13 (6%) og aðeins einn 

þátttakandi var á aldursbilinu 20 ára og yngri (0,5%).  
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Í þriðja lagi var spurt þátttakendur við hvaða deild þeir stunduðu nám við, en deildirnar 

eru þrjár talsins. Flestir þátttakendur rannsóknarinnar stunda nám við hug- og 

félagsvísindadeild eða um 116 (54%), næstflestir stunda nám við viðskipta- og 

raunvísindadeild en þar voru þátttakendur 50 (23,2%) og heilbrigðisvísindasviðið rak lestina, 

en þar voru 49 (22,8%) þátttakendur af þeim sem tóku þátt.   

Í enda könnunarinnar var spurt um ef gengið yrði til kosninga í ár, hvaða flokk myndir þú 

kjósa? Þessi spurning var sett með til að kanna hvort að það væri nægileg dreifni í hópnum. 

Niðurstöður þessarar spurningar má samt taka með nokkrum fyrirvara vegna umræðna sem 

áttu sér stað í samfélaginu á sama tíma og spurningarlistinn var sendur út. Panamaskjölin og 

aflandsfélög lituðu mjög svo umræðuna og þykir Framsóknarflokkurinn og 

Sjálfstæðisflokkurinn standa höllum fæti þegar þessi rannsókn var gerð.   

Það voru alls 5% þátttakenda sem myndi kjósa Framsóknarflokkinn ef gengið yrði til 

kosninga í ár (2016) en 12,9% þeirra myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn. Flestir þáttakendur 

myndi kjósa Pírata eða um 30,9%. 14,9% myndu kjósa Vinstri græna, 4,5% þátttakenda 

myndu kjósa Bjarta framtíð og 5,5% þátttakenda myndi kjósa Samfylkinguna. Aðrir 

þátttakendur myndu ekki kjósa neitt.  
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8.	  Niðurstöður	  
 
Í rannsókninni var kannað á hvaða vettvangi þátttakendur læsu helst fréttir. Meirihluti 

þátttakenda eða 92,6% les fréttir á netinu á meðan 7,5% les þær í dagblöðum.  

Sömuleiðis var spurt um hvaða fjölmiðill eða fréttamiðill kæmi fyrst upp í huga 

þátttakenda. Mbl.is og Morgunblaðið var sá fréttamiðill sem kom fyrst upp í huga flestra 

þátttakenda eða um 110 talsins, þar á eftir komu Visir.is og Fréttablaðið með 50 þátttakendur. 

Ruv.is og RÚV var í þriðja sæti með 41 þátttakenda. Stundin.is kom aðeins fyrst upp í huga 

þriggja þátttakenda og Kjarninn.is aðeins hjá sex. Sömuleiðis voru miðlar líkt og 

Akureyrarblaðið, Bændablaðið og DV nefndir.   

Einnig voru þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir skoðuð fréttamiðlana sem til 

rannsóknar voru. 

 

Mynd 1. Tíðni heimsókna á fréttamiðla. 
 

Mbl.is var sá miðill sem fólk skoðaði mest en það voru 39.9% þátttakenda sem skoðuðu 

miðilinn oftar en einu sinni á dag. Visir.is var með 34.9% og ruv.is með 15%. Þar á eftir kom 

stundin.is með 3,9% og kjarninn.is rak lestina með 3,4%, sé miðað við að miðillinn sé 

skoðaður oftar en einu sinni á dag.  
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Mynd 2. Treystir þú þeim upplýsingum sem þú færð frá fjölmiðlum? 
 

Við spurningunni hvort þátttakendur treystu þeim upplýsingum sem þeir fá frá 

fjölmiðlum kom í ljós að flestir þeirra treysta nokkuð oft (48.6%)  eða mjög oft (16.8%) þeim 

upplýsingum sem þeir fá frá fjölmiðlum.  

 

 

 

Mynd 3. Hversu mikið traust berðu til eftirtalda miðla? 
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Líkt og mynd 3 sýnir var spurt hversu mikið traust þátttakendur bæru til miðlanna sem til 

rannsóknar voru. Niðurstöður leiddu það í ljós að 36,2% þátttakenda treysta ruv.is/RÚV mjög 

mikið en 38% treysta þeim frekar mikið. 10,6% treysta mbl.is/Morgunblaðinu mjög mikið og 

45% treysta þeim frekar mikið. 4,7% þátttakenda treysta visi.is/Fréttablaðinu mjög mikið og 

42% treysta þeim frekar mikið. Með minnsta traustið fer stundin.is/Stundin en 2,9% 

þátttakenda treysta miðlinum mjög mikið og 19,5% treysta honum frekar mikið. 20,6% bera 

frekar mikið traust til Kjarnans og 5,4% bera mjög mikið traust til hans.  

Í næstu fimm spurningum á eftir voru þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til sjö 

fullyrðinga sem snéru að hlutleysi, orðspori, eignarhaldi o.fl. til miðlanna sem til rannsóknar 

voru. 
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Mynd 4. Miðillinn er heiðarlegur.  

Þegar kom að því að taka afstöðu til fullyrðinga um hvort að miðlarnir sem til rannsókna 

voru væru heiðarlegir kom það í ljós að 51,9% þátttakenda voru sammála og 25,5% mjög 

sammála um að rúv.is/RÚV væri mjög heiðarlegur miðill.  

Þar á eftir kom mbl.is/Morgunblaðið með 45,5% þátttakenda sem voru sammála og 5,2% 

voru mjög sammála fullyrðingunni.  

Í þriðja sæti var visir.is/Fréttablaðið með 47,1% þátttakenda sem voru sammála og 1.4% 

sem voru mjög sammála.  

Kjarninn.is og stundin.is/Stundin ráku lestina með samtals 23,2% og 21,8% þátttakenda 

sem voru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni um að miðillinn væri heiðarlegur.  

Það sem vakti athygli höfundar við úrvinnslu upplýsinga hvað varðar kjarnann.is og 

stundina.is/Stundina var hversu margir þátttakendur hökuðu, í öllum fullyrðingunum, við 

valmöguleikann hlutlaus. 
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Mynd 5. Miðillinn er hlutlaus. 

Flestir þátttakendur eða 38,5% voru sammála og 16,8% mjög sammála um að ruvis/RÚV 

væri hlutlaus miðill.  

Þar á eftir kom visir.is/Fréttablaðið en þar voru 47,1% þátttakenda sammála þeirri 

fullyrðingu og 13,5% voru ósammála.  

Um hlutleysi mbl.is/Morgunblaðsins voru 37,7% þátttakenda ósammála því að miðillinn 

væri hlutlaus og 13,2% mjög ósammála. Aðeins 16% þátttakenda voru sammála 

fullyrðingunni.  

4,1% voru mjög sammála og 16,6% þátttakenda voru sammála því að Kjarninn væri 

hlutlaus en 73,6% höfðu ekki skoðun á því. 

Stundin.is/Stundin rak lestina en 14% þátttakenda voru sammála því að miðillinn væri 

hlutlaus, 8,3% voru ósammála og 72,5% höfðu ekki skoðun á því.  
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Mynd 6. Miðillinn er óháður hagsmunaöflum. 

42,8% þátttakenda voru sammála og 17,8% mjög sammála því að ruv.is/RÚV væri 

óháður hagsmunaöflum en 13,5% voru því ósammála.  

Þar á eftir kom Stundin.is/Stundin með 18,5% þátttakenda sem voru sammála því að 

miðillinn væri óháður hagsmunaöflum en 69,7% voru hlutlausir.  

Í þriðja sæti var visir.is/Fréttablaðið en þar voru 18,3% sammála og 1% mjög sammála 

því að miðillin væri óháður hagsmunaöflum en 37% voru því ósammála.  

Í fjórða sæti var mbl.is/Morgunblaðið með 14,2% þátttakenda sem voru sammála og 

2,4% sem voru mjög sammála að miðillinn væri óháður hagsmunaöflum. 31,1% voru því 

ósammál og 19,3% mjög ósammála. 

Lestina rak Kjarninn með 14,9% þátttakenda sem voru sammála því að miðillinn væri 

óháður hagsmunaöflum og 4,1% voru mjög sammála. 4,1% voru ósammála og 74,8% höfðu 

ekki skoðun á því.  
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Mynd 7. Miðillinn er óháður stjórnmálaflokkum.  

38,5% þátttakenda voru sammála því að ruv.is/RÚV væri óháður stjórnmálaflokkum og 

17,3% voru mjög sammála. 10,6% voru því ósammála. 

Þar á eftir kom visir.is/Fréttablaðið með 23,7% þátttakenda sem voru sammála því að 

miðillinn væri óháður stjórnmálaflokkum en 25,6% voru því ósammála.  

Stundin.is/Stundin var í þriðja sæti með 18,5% þátttakenda sem voru sammála því að 

miðillinn væri óháður stjórnmálaflokkum, 7,2% voru ósammála og 69,6% voru hlutlausir 

Í fjórða sæti var Kjarninn en 14,9% voru sammála því að miðillinn væri óháður 

stjórnmálaflokkum, 2,1% voru ósammála og 76,3% höfðu ekki skoðun 

Í fimmta sæti var Mbl.is/Morgunblaðið en 35,4% þáttakenda voru ósammála því að hann 

væri óháður stjórnmálaflokkum. 10,4% voru aftur á móti sammála og 2,4% mjög sammála.  
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Mynd 8. Eignarhald miðilsins hefur ekki áhrif á fréttavalið.  

Flestir þátttakendur voru sammála, 32,2% eða mjög sammála, 23,1% um að eignarhald  

ruv.is/RÚV hefði ekki áhrif á fréttaval miðilsins.  

Hvað varðar eignarhald á visi.is/Fréttablaðinu og hvort að það komið niður á fréttavali 

hans voru 40,9% þátttakenda sem sögðust ekki hafa skoðun á því en 30,2% voru ósammála og 

18,3% sammála þeirri fullyrðingu 

Þátttakendur voru hlutlausir þegar taka átti afstöðu til þess hvort að eignarhald 

stundarinnar.is/Stundarinnar hefði áhrif á fréttavalið en rúmlega 74,1% hökuðu við þann 

möguleika. 11,7% voru sammála þeirri fullyrðingu en 7,1% voru henni ósammála.  

Eignarhald Kjarnans var ekki talið hafa áhrif á fréttaval miðilsins en þeirri fullyrðingu 

voru 10,8% þátttakenda sammála á meðan 75,8% voru hlutlausir og 5,7% voru ósammála.  

Mbl.is/Morgunblaðið rak svo lestina en alls voru 14,7% sammála því að eignarhald 

miðilsins hafi ekki áhrif á fréttaval hans á meðan 31,8% voru því ósammála.  
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Mynd 9. Fréttir miðilsins eru vandaðar og áreiðanlegar. 

32,2% þátttakenda voru sammála og 23,1% mjög sammála um það að fréttir ruv.is/RÚV 

væru vandaðar og áreiðanlegar. 

Í öðru sæti var mbl.is/Morgunblaðið en 43,3% þátttakenda voru sammála og 7,5% mjög 

sammála því að fréttir miðilsins væru vandaðar og áreiðanlegar. 11,3% voru því ósammála.  

Í þriðja sæti var visir.is/Fréttablaðið en 40,1% þátttakenda voru sammála og 2,4% mjög 

sammála því að fréttir miðilsins væru vandaðar og áreiðanlegar. 17,9% voru því ósammála. 

Í fjórða sæti var Kjarninn en 17% þátttakenda voru sammála því að fréttir miðilsins væru 

vandaðar og áreiðanlegar á meðan 2,6% voru mjög ósammála og 73,7% höfðu ekki skoðun á 

því. 

Stundin.is/Stundin rak lestina en 19,3% þátttakenda voru sammála því að fréttir miðilsins 

væru vandaðar og áreiðanlegar á meðan 3,6% voru ósammála og 69,5% höfðu ekki skoðun á 

því.  
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Mynd 10. Miðillinn hefur gott orðspor. 

Orðspor ruv.is/RÚV mældist mjög gott en 43,8% þátttakenda voru sammála þeirri 

fullyrðingu að orðspor miðilsins væri gott. 30,8% þátttakenda voru mjög sammála, á meðan 

2,9% voru ósammála og 1% mjög ósammála.  

Orðspor mbl.is/Morgunblaðsins mældist gott en 45,8% þátttakenda voru sammála og 

8,5% voru mjög sammála um að orðspor hans væri gott. 11,8% voru ósammála og 3,8% mjög 

ósammála.  

Orðspor visi.is/Fréttablaðsins taldist vera nokkuð gott en 42,5% þátttakenda voru 

sammála og 2,9% mjög sammála um að það væri gott. Það voru þó 39,1% þátttakenda sem 

voru hlutlausir. 

Stundin.is/Stundin var í fjórða sæti en 16,8% þátttakenda voru sammála því að miðillinn 

hefði gott orðspor, 2,5% voru ósammála og 74,6% voru hlutlausir.  

Fullyrðingunni um orðspor Kjarnans voru 14,9% þátttakenda sammála því að það væri 

gott og 7,2% mjög sammála. 2,6% þátttakenda voru mjög ósammála og 74,7% höfðu enga 

skoðun.  
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9.	  Umræður	  	  
 
Séu skoðaðar þær niðurstöður um það hvaða miðli nemendur við Háskólann á Akureyri 

treysta mest þá er það ruv.is/ RÚV sem ber höfuð og herðar yfir aðra miðla. Samanlagt bera 

nemendur 74,2% traust til hans. Í öðru sæti er mbl.is /Morgunblaðið með 55,6% og í þriðja 

sæti er visir.is/Fréttablaðið með 46,7%. Stundin og Kjarninn eru því með minnsta traust 

lesenda eða 22,4% og 26%. Því stenst tilgáta númer eitt ekki. Mögulega ástæðu að baki 

þessarar niðurstöðu telur höfundur að megi rekja til þess að miðlarnir, Stundin og Kjarninn, 

séu ungir miðlar sem er nýkomnir á markað og eiga ennþá eftir að vinna sér inn traust, 

trúverðugleika og orðspor.  

Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr spurningunum þar sem nemendur áttu að taka afstöðu 

til sjö fullyrðinga hvað varðar fjölmiðlana kemur í ljós að þó svo að mbl.is/Morgunblaðið sé 

annar mest trúverðuglegasti miðillinn þá voru þátttakendur ekki sammála því að hann væri 

óháður stjórnmálaflokkum né að eignarhald hans hefði ekki áhrif á fréttaval, en þar raðaðist 

hann inn síðastur af öllum miðlunum. Það ber því svo að skilja að þó þátttakendur teldu 

miðillinn ekki alveg hlutlausan og að hann væri ekki alveg óháður stjórnmálaflokkum og að 

eignarhaldið hefði áhrif á fréttavalið, þá væri hann samt sem áður trúverðuglegur miðill.  

Ruv.is/RÚV er í efsta sæti í öllum fullyrðingum. Hann er talinn heiðarlegur, hlutlaus, 

óháður hagsmunaöflum og stjórnmálaflokkum. Þátttakendur töldu líka að eignarhald hans 

hefði ekki áhrif á fréttavalið og sömuleiðis var hann með mjög gott orðspor. Það kom höfundi 

ekki á óvart þar sem miðillinn hefur ávallt mælst með mesta traust í þeim könnunum sem 

gerðar hafa verið. 

Visir.is/Fréttablaðið var yfirleitt mitt á milli og passar það við niðurstöður 

rannsóknarinnar hvað varðar þá miðla sem þátttakendur treystu mest en þar var hann í þriðja 

sæti.  
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Kjarninn.is og stundin.is/Stundin voru þeir miðlar sem röðuðust yfirleitt í neðstu sætin 

nema þegar kom að fullyrðingum hvað varðar hagsmunaöfl og stjórnmálaflokka. 

Stundin.is/Stundin var í öðru sæti þegar koma að fullyrðingunni að miðillinn væri óháður 

hagsmunaöflum en kjarninn.is raðaðist þar í neðsta sæti. Stundin.is/Stundin og kjarninn.is 

voru þó fyrir ofan mbl.is/Morgunblaðið þegar kom að því að taka afstöðu til fullyrðingarinnar 

um að miðlarnir væru óháðir stjórnmálaflokkum.   

Því má segja að tilgáta númer tvö hafi heldur ekki staðist, að einhverju leyti, séu 

niðurstöður um mbl.is og Morgunblaðið skoðaðar út frá hlutleysi, tengslum við hagsmunaöfl, 

stjórnmálaflokka og eignarhaldi. Þó voru þátttakendur könnunnarinnar sammála því að 

miðillinn væri heiðarlegur, fréttir hans vandaðar og orðspor hans gott. 

Samkvæmt Johnson og Kaye (1998) hafa rannsóknir bent á að almenningur veitir þeim 

fjölmiðli athygli sem þeir telji trúverðugan og stenst sú kenning í samanburði við niðurstöður 

þessarar rannsóknar, en þeir miðlar sem þóttu trúverðugastir: ruv.is/RÚV, 

mbl.is/Morgunblaðið og visir.is/Fréttablaðið voru þeir þrír efstu miðlar sem fólk bar mesta 

traust til ásamt því að vera þeir miðlar sem fólki datt fyrst í hug þegar það var beðið um að 

nefna hvaða miðill það væri sem kæmi fyrst upp í huga þeirra. Sömuleiðis stenst kenningin 

við þær niðurstöður að stundin.is og kjarninn.is mælast mjög neðarlega í öllum sjö 

fullyrðingunum.  

Líkt og sagt var frá í kafla 4.3 þá helst orðspor í hendur við trúverðugleikann og sá 

fjölmiðill sem hefur gott orðspor er líklegri til að ná til breiðari hóps en sá sem hefur það ekki. 

Sú kenning stenst einnig við niðurstöður rannsóknarinnar en sá miðill sem hafði besta 

orðsporið var ruv.is/RÚV og var hann einnig sá miðill sem hafði mesta traustið.  

Það að traust til fjölmiðla hafi mælst minna en til Alþingis og bankakerfisins árið 

2015, telur höfundur vera mikið áhyggjuefni (MMR.is, 2015).  Fjölmiðlar eru undirstaða 
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lýðræðis og ef almenningur á að vera þátttakandi og eiga kost á virkri þátttöku í lýðræðislegri 

umræðu þá þarf hann að vera upplýstur. 

Með komu markaðsvæðingarinnar verður fjölmiðlaefni að einsleitri söluvöru og 

fjölmiðlarnir eru reknir eins og hvert annað fyrirtæki. Hver sá sem kaupir fjölmiðil getur rekið 

hann eins og honum sýnist. Tæknibreytingar gera það svo að verkum að almenningur hættir 

að gera greinarmun á blaðamanni og hinum almenna borgara og missa því blaðamenn 

sérstöðu sína.   

Sé litið yfir sögu fjölmiðlunar á Íslandi kemur í ljós að hagsmunadrifin fjölmiðlun hefur 

oftar en ekki verið í forgrunni á á Íslandi.  

Höfundur fer ekki ofan af því sem hann sagði í kafla 1 hér að ofan að Íslendingar þurfi 

sterka fjölmiðla sem geti skoðað málin af alvöru og haft efni á því að stunda 

rannsóknarblaðamennsku og brotni ekki undan þrýstingi. Hér á landi hefur aldrei verið 

markaður fyrir frjálst og óháð dagblað sem hefur grundvallargildi blaðamennskunnar að 

leiðarljósi, líkt og The Guardian eða New York Times.  Því verður spennandi að fylgjast með 

þróun Kjarnans og Stundarinnar. Einnig verður spennandi að fylgjast með þróun miðilsins 

Reykjavík Media sem kom sér á kortið með úrvinnslu og birtingu Panamaskjalanna umræddu 

þann 3. apríl 2016, en Reykjavík Media leggur áherslu á harða og óháða 

rannsóknarblaðamennsku.   

Spurningin er samt sú hvaða mögulegu leiðir væri hægt að fara til að auka traust 

almennings  á fjölmiðla og sömuleiðis að skapa markað fyrir frjálsan og óháðan fjölmiðil? 

Mögulega væri hægt að fara af stað með fjárstyrki frá Ríkinu líkt og gert er í öðrum 

Norðurlöndum. RÚV er vissulega sá eini fjölmiðillinn sem fær styrk, enda ríkisrekin stofnun, 

aðrir miðlar fá ekki neitt. Möguleiki væri því að fjölmiðlar á Íslandi gætu sótt sér styrki til 

Ríkisins en þá væri spurning, hvernig á að ákveða hvaða miðill fær styrk og hver ekki? 
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Það þarf að tryggja frelsi fjölmiðla og kannski væri það hægt með lagabreytingum eða 

lagasetningum. Til eru regluverk á Íslandi sem snúa að flestum þáttum lýðræðisins. Líkt og að 

koma í veg fyrir misnotkun á hinu þrískipta ríkisvaldi. Af hverju er því ekki hægt að herða 

regluverkið í kringum fjölmiðla? Þeir eru vissulega ekki ríkisstýrð valdatæki en hafa þó 

ákveðið vald.  

Einnig væri hægt að setja reglur til þess að tryggja fjölbreytni og fjölræði í eignarhaldi 

svo að einkareknu fjölmiðlarnir verði ekki að bitbeini hagsmunaafla.  

Það þarf að endurskoða rekstrarmódelin fyrir fjölmiðla, finna nýtt fyrirkomulag og koma 

þeim út úr þessu viðskipta- og hagnaðarmódeli sem lýtur lögmálum markaðarins. 

Án almennilegra og gagnrýnna fjölmiðla fáum við aldrei hina einu sönnu og réttu mynd 

af því samfélagi sem við búum í. 
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